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KS RADOMLJE 

PREŠERNOVA 43  
1235 RADOMLJE 

 

Datum: 13. 6. 2022 

 

Zadeva: Zapisnik 5. redne seje sveta KS Radomlje dne 13. 6. 2022 ob 18.00 uri 

Zveza: Zapisnik 4. redne seje sveta KS Radomlje 

 

 

PRISOTNI: ga. Sonja Jerman, ga. Uršula Jašovec - ZOOM, g. Ivo Jereb, g. Tomaž Borštnar, 

g. Peter Zvonc.  

 

ODSOTNI: g. Klemen Urbanija. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje. 

2. Pregled oddanih vlog za investicije in opremo KD Radomlje. 

3. Sestanek stara hišna imena – 21. 6. 2022 ob 19.30 uri v Kodrovi dvorani. 

4. Pregled zaključenih investicij v KD Radomlje. 

5. Poziv krajanov za asfaltiranje občinske poti na Trati. 

6. Okraševanje Radomelj za božične in novoletne praznike – sodelovanje z društvom Kreativni 

Nomadi. 

7. Neurejena parcela v Škrjančevem, pri vodni zapornici – predvidena trasa ceste. 

8. Razno. 

 

AD1) Zapisnik 4. seje je bil soglasno potrjen. Razen donacije društvu upokojencem Radomlje, 

so bili vsi sklepi uresničeni. Društvo upokojencev mora pripraviti donatorsko pogodbo in bo 

takoj prejelo denarna sredstva. 

AD2) Predsednica ga. Jerman je izpolnila vlogo za razpis na občini Domžale glede stroškov 

investicij in vzdrževanja KD Radomlje. Za znesek 9.000,00 EUR smo prijavili stroške beljenja 

notranjosti doma. 

AD3) Sestanek s krajani glede starih hišnih imen bo 21. 6. ob 19.30 uri. Plakati in objave se 

razobesijo po standardnih mestih. Vsi krajani so vabljeni k sodelovanju.  

AD4) Zaključene investicije v KD Radomlje: 

 Beljenje notranjosti doma – 6.000,00 EUR, 

 Nabava pulta in njegova postavitev – 2.000,00 EUR, 

 Montaža sistemov za odpiranje oken v dvorani – 1.500,00 EUR, 

 Nov stroj za pomivanje tal – 3.500,00 EUR. 

AD5) Občina Domžale je odgovorila na predlog krajanov glede asfaltiranja dela občinske 

ceste. Pred asfaltiranjem je potrebno urediti vodovod in kanalizacijo, kar predstavlja večji 

poseg. Predviden je začetek del v letu 2023. 

AD6) G. Peter Zvonc se poveže z društvom Kreativni Nomadi in poda predloge za okrasitev 

Radomelj med novoletnimi prazniki. Stroški okrog 500 EUR. 

AD7) Po odkupu parcele namenjene za postavitev domžalske obvoznice se novi lastnik ne 

ozira na stanje na njej. Parcelo je zaraslo grmičevje (prej travnik) in povečalo se je število 

glodavcev, kar poročajo bližnji stanovalci. Lastnik mora parcelo premulčiti in zasaditi s travo. 

AD8) Razno: 

 Urediti je potrebno še napeljavo elektrike v pisarni KS, zamenjati luči v dvorani (delo 

na višini), očistiti reflektorske luči in priklopiti gostilniški pult. 
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 Nabavi se nova tabla z imeni vseh društev, glede na stanje v AJPES-u. Kar nekaj 

društev je spremenilo svoj sedež iz naslova Prešernova 43. 

 Društva se opozori da se držijo urnikov in vsa vzdrževalna dela naročajo preko g. 

Vinkota – hišnika. 

 

 

Zapisal: g. Peter Zvonc ga. Sonja Jerman 
 predsednica KS Radomlje 


